
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบเป็นกรรมกำรหรอืผูจ้ดักำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 ผูย้ืน่ขอรับควำมเห็นชอบฯ ตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยห์รอืผูป้ระกอบธรุกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ทีป่ระสงคจ์ะขอรับควำม

เห็นชอบบุคคลธรรมดำเป็นกรรมกำรหรอืผูจั้ดกำรของบรษัิทหลักทรัพยห์รอืผูป้ระกอบธรุกจิสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

 

12.2 ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้งยืน่ค ำขอโดยกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอและน ำสง่เอกสำรผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส ำนักงำน 

(ORAP) กอ่นปฏบัิตงิำน 

 

12.3 ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนตอ่เมือ่เป็นบคุลำกรทีม่คีณุสมบัตเิกีย่วกับควำมรู ้ประสบกำรณ์ท ำงำน ผำ่น

กำรอบรมหรอืกำรทดสอบหลักสตูรของส ำนักงำนหรอืหน่วยงำนทีส่ ำนักงำนยอมรับ และตอ้งไมม่ลัีกษณะตอ้งหำ้ม 

 

ทัง้นี้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทลธ. 8/2557 เรือ่ง หลักเกณฑเ์กีย่วกับบุคลำกรในธรุกจิตลำดทนุ ลงวันที ่3 

มถินุำยน พ.ศ. 2557 

 

หมำยเหต ุ

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูร้ับค ำขอ

และผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผูร้ับค ำ

ขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็น

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบ

อ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
เปิดใหบ้รกิำรทกุวันจันทร ์ถงึวันศกุร ์ยกเวน้วันหยดุทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยก์ ำหนด เวลำ
พักเทีย่ง 12.00 – 13.00 น. ))  
ระบบอเิล็กทรอนกิส ์(Online Registration and Approval : 
ORAP) 
htttp://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th 

โทรศพัท ์1207 หรอื 0-2695-9999 / เว็บไซทแ์ละชอ่งทำง
ออนไลน ์/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งผำ่น

ระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ORAP) 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 
(1) ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบตรวจควำมถกูตอ้งครบถว้นของ

รำยละเอยีดในแบบค ำขอควำมเห็นชอบและเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอ (2) ในกรณีทีม่เีหตสุงสัย ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ ้

ขอควำมเห็นชอบชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่พยีงพอและ
ครบถว้นต่อกำรตัดสนิใจ (3) ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบวเิครำะหแ์ละ

สรุปขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพจิำรณำอนุญำต

ตำมล ำดับชัน้ 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 1. กรณีผูข้อควำมเห็นชอบเป็นบุคคลธรรมดำทีม่สีญัชำติ

ไทย 2. ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง ) 

- 

2) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีผูข้อควำมเห็นชอบเป็นบุคคลธรรมดำทีม่ไิดม้ี

สญัชำตไิทย 2. ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง) 

- 

3) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(1. กรณีชือ่หรอืนำมสกลุในปัจจุบันไมต่รงกับวุฒกิำรศกึษำ 

2. ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง ) 

- 

4) 
 

แบบค ำขอควำมเห็นชอบบคุลำกรเพือ่ปฏบิตัหินำ้ทีใ่นธุรกจิตลำด
ทนุ ประเภทกรรมกำรหรอืผูจ้ดักำร ทีก่รอกขอ้มลูอยำ่งถูกตอ้ง

ครบถว้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1. ผูข้อควำมเห็นชอบ ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 2. ลงนำม
โดยผูม้อี ำนำจผกูพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

5) 
 

ปรญิญำบตัรหรอื transcript ฉบบัสมบรูณ์ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูข้อควำมเห็นชอบ ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง) 

- 

6) 

 

โครงสรำ้งองคก์ร (Organization Chart) ของบรษิทัผูข้อควำม

เห็นชอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

7) 

 

ขอบเขตหนำ้ที ่(Job description) ของต ำแหน่งทีข่อควำม

เห็นชอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ( ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้
ม)ี) 

8) 
 

1. มำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ ทำงผลประโยชน ์2. หนงัสอื
ยนิยอมจำกบรษิทัหลกัทรพัยอ์ืน่ทีย่นิยอมใหผู้บ้รหิำรรำยน ัน้ ๆ มำ

ปฏบิตังิำนทีบ่รษิทัทีข่อควำมเห็นชอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีเป็นผูบ้รหิำรไขว ้2. ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพัน
บรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

9) 

 

หนงัสอืจำกกระทรวงกำรคลงัเพือ่แสดงวำ่ขำ้รำชกำรทีเ่สนอให้

แตง่ต ัง้เป็นกรรมกำรหรอืทีป่รกึษำของ บล. เป็นขำ้รำชกำรซึง่มี
หนำ้ทีเ่กีย่วกบักำรควบคมุ บล. หรอืไม ่และหำกเป็นกำรเสนอ

แตง่ต ัง้เพือ่เขำ้ไปชว่ยเหลอืกำรด ำเนนิงำนของ บล. ตอ้งระบุ
ลกัษณะของกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืดงักลำ่วรวมท ัง้

กระทรวงกำรคลงัตอ้งรบัทรำบดว้ยวำ่ในระหวำ่งทีบ่คุคลดงักลำ่ว

ด ำรงต ำแหน่งใน บล. จะตอ้งไมเ่ป็นขำ้รำชกำรซึง่มหีนำ้ทีเ่กีย่วกบั
กำรควบคมุ บล. และให ้บล. จดัสง่หนงัสอืดงักลำ่วเป็นเอกสำร

ประกอบแบบค ำขอควำมเห็นชอบทีย่ ืน่ตอ่ส ำนกังำน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 1. กรณีแตง่ตัง้ บุคลทีเ่ป็นขำ้รำชกำรกระทรวง กำรคลังเป็น
กรรมกำรหรอืทีป่รกึษำของบรษัิทหลักทรัพย ์2. ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ

ผกูพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

10) 

 

หนงัสอืทีแ่สดงวำ่ ผูข้อควำมเห็นชอบไมเ่ป็นบคุคลทีเ่คยถกู

กลำ่วโทษ รอ้งทุกข ์หรอืก ำลงัถกูด ำเนนิคดหีรอือยูร่ะหวำ่งถูก

กลำ่วโทษ หรอืจะถูกกลำ่วโทษตำม พ.ร.บ. กำรธนำคำรพำณิชย ์
พ.ศ. 2505 พ.ร.บ กำรประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และ

ธุรกจิเครดติฟองซแิอร ์พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ธุรกจิสถำบนั
กำรเงนิ พ.ศ. 2551 อนัเนือ่งมำจำกเคยเป็นกรรมกำร ผูจ้ดักำร 

หรอืบคุคลผูม้อี ำนำจในกำรจดักำร ของสถำบนักำรเงนิทีถู่กเพกิ

ถอนใบอนุญำต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( 1. กรณีผูข้อควำมเห็นชอบเคยเป็นกรรมกำร ผูจ้ัดกำร หรอื

บคุคลผูม้อี ำนำจในกำรจัดกำร ของสถำบันกำรเงนิทีถ่กูเพกิถอน

ใบอนุญำต 2. ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผกูพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้
ม)ี) 

- 

11) 
 

เอกสำรผำ่นกำรอบรมกำรกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ผูข้อควำมเห็นชอบ ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง) 

- 

12) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมค ำขอ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2695 9999 
(หมำยเหต:ุ ( ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8244 / คูม่อื 8715 

 

11/07/2558 23:00 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
11/07/2558 23:00 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

02/07/2558 15:49 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 
02/07/2558 15:49 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 

30/06/2558 16:39 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) สขุตำ ถริจันทรำ 
29/06/2558 15:52 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) สขุตำ ถริจันทรำ 

17/06/2558 14:54 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI ประเด็นกำรแกไ้ขเป็นไป

ตำมทีป่ระชมุ 17 ม.ิย. 58 
21/05/2558 19:15 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สรุรีัตน ์สรุเดชะ 

21/05/2558 16:17 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)สขุตำ ถริจันทรำ 
 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/05/2559 

http://www.info.go.th/

